
WWW.NHD.NL REDACTIE.SC@NHD.NL VRIJDAG 2 DECEMBER 2016

NUMMER 285
PRIJS MA/VR € 2,- 
ABONNEEPRIJS € 1,09
LEZERSSERVICE 088-8241111

Noordhollands Dagblad

advertentie

advertentie

Als de laatste biljetten deze zomer
in Haarlem worden vervaardigd,
raakt Nederland een industrietak en
de knowhow kwijt van het drukken
van bankbiljetten. 
➔ Algemeen 2/3: Enschedé

berooid door geld

Massaontslag bij
Joh. Enschedé
Arthur de Mijttenaere

Haarlem ✱ Bij Koninklijke Joh. En-
schedé in Haarlem gaat een massa-
ontslag plaatsvinden. ’s Lands enige
gelddrukkerij stopt met het druk-
ken van bankbiljetten en ontslaat de
komende maanden bijna tweehon-
derd personeelsleden. Het gaat om
ongeveer negentig mensen met tij-
delijke contracten en om negentig
mensen met een vaste baan.
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Schagen ✱ Schagen on Ice, de traditionele kunstijs-
baan in Schagen, beleefde gisteren z’n eerste volle
schaatsdag en blijft tot 8 januari op de Markt staan.
Maar bij het ijsbestuur zijn ze woedend en beraden
ze zich op stappen tegen de gemeente, laat be-

stuurslid Jac Vink weten. ,,Omdat zij ons nu ineens
opzadelen met een flinke extra kostenpost van
acht- tot negenduizend euro aan precariorechten.
Die ging tot nu toe steeds vergezeld van een credit-
nota. Nu niet. We komen er wel uit, want dit jaagt

ons op kosten, terwijl wij de jeugd voor vijf euroot-
jes lekker laten schaatsen en dit een prachtreclame
voor de stad is! We hebben een leger aan goeie vrij-
willigers. Als we dit commercieel moeten doen, is
het niet meer te betalen.’’ FOTO MARC MOUSSAULT

Schandalig Schagen on Ice-bestuur woedend over hoge precariorekening gemeente

ECW heeft in 2014 35 miljoen euro
gestoken in de eerste fase van haar
geothermiecentrale. Deze centrale
voor het opwekken van aardwarmte

op een diepte van 2500 meter is de
grootste van Nederland. Alle tien
glastuinbouwbedrijven op Agriport
A7 in de Wieringermeer gebruiken
deze warmte. ECW voorziet deze be-
drijven in vijftien procent van hun
warmtebehoefte. Dit aandeel kan
uiteindelijk groeien naar de helft,

verwacht directeur Robert Kielstra. 
Nabij de huidige vier putten wor-
den een productieput en injectieput
aangelegd. Na benutting van warm-
te keert het afgekoelde water terug
in de grond. Bodemdaling wordt
daarmee voorkomen.
Na deze eerste uitbreiding van haar
geothermiecentrale wil ECW stevig
doorgroeien met aardwarmte. Kiel-
stra: ,,Wij mikken uiteindelijk op
zestien putten. Dat zal niet binnen
vijf jaar lukken.” Zodra de gasprijs
stijgt, wordt aardwarmte financieel
interessant. De gasprijs is nu heel
laag.
➔ Regionaal 2/3:

Ook oude gasputten op oog

’Wieringermeer’ zet
in op aardwarmte

ECW stopt 15 mln
in eerste fase van
groei productie

Ed Dekker
ed.dekker@hollandmediacombinatie.nl

Middenmeer ✱ Energie Combinatie
Wieringermeer (ECW) zet zwaar in
op aardwarmte. Het bedrijf stopt in
2017 maximaal 15 miljoen euro extra
in het naar boven halen van water
van 92 graden. Deze investering in
geothermie betekent bijna een ver-
dubbeling van de huidige productie
in de Wieringermeerpolder.
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